INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť R Collectors s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 094 297,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 108191/B, ako
prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení a podľa bodu 10.3 písm. i) Obchodných
podmienok týmto uverejňuje zoznam kategórií príjemcov v oblasti spracúvania Osobných
údajov a (ii) subjektov, ktorým sú sprístupňované, prípadne poskytované osobné údaje za
účelom výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti R Collectors s.r.o., najmä plnenia
a vymáhania plnenia nárokov zo zmlúv:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sociálna poisťovňa,
Príslušná zdravotná poisťovňa,
Daňový úrad,
Spoločnosť zabezpečujúca IT služby,
Externá spoločnosť spracúvajúca mzdovú agendu a účtovníctvo,
Advokátska kancelária,
Súdy,
Správca konkurznej podstaty,
Súdny exekútor,
Notár,
Registre spotrebiteľských úverov.

Orgány verejnej moci tu uvedené sa pritom podľa GDPR nepovažujú za príjemcov.
Spoločnosť R Collectors s.r.o. spracúva kategórie osobných údajov, ktoré boli a sú uvedené
v jednotlivých zmluvách a dotknutá osoba ich dobrovoľne poskytla pri uzatvorení zmluvy,
z ktorej nárok má spoločnosť R Collectors s.r.o. v správe alebo ho vlastní.
Spoločnosť R Collectors s.r.o. spracúva osobné údaje na nevyhnutne nutný čas vrátane
archivácie uloženej jej zákonom prevažne na základe plnenia povinností zo zmlúv, ktorých
zmluvnou stranou je aj dotknutá osoba, plnenia povinností jej vyplývajúcich z právnych
predpisov Slovenskej republiky i medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná, na základe oprávneného záujmu spoločnosti s účelom zabezpečenia splnenia
záväzku dlžníka zo zmlúv.
Spoločnosť R Collectors s.r.o. vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania len za účelom splnenia povinností podľa zákona č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov.
Dotknuté osoby majú právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných
údajov za podmienok a spôsobom uvedeným v GDPR.
Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na príslušný úrad a podať návrh na začatie konania
podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 25.05.2018

